Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Żukowie

ROK XIX nr 1052
13.10.2019 r.
XXIX Niedziela Zwykła

Msze św. w niedziele:
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 18.00 i 20.00
W tygodniu: 7:00, 8:00 i 18.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego:
wtorek o godz. 17.30
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
Środa 17:45

EWANGELIA NA NIEDZIELE

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do
Jeruzalem,
przechodził
przez
pogranicze Samarii i Galilei. Gdy
wchodzili do pewnej wsi, wyszło
naprzeciw
Niego
dziesięciu
trędowatych. Zatrzymali się z daleka
i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu,
ulituj się nad nami!» Na ten widok
rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się
kapłanom!» A gdy szli, zostali
oczyszczeni. Wtedy jeden z nich,
widząc, że jest uzdrowiony, wrócił,
chwaląc Boga donośnym głosem,
padł na twarz u Jego nóg i dziękował
Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś
rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało
oczyszczonych?
Gdzie
jest
dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt,
kto by wrócił i oddał chwałę Bogu,
tylko ten cudzoziemiec?» Do niego
zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię
uzdrowiła».

KOMENTARZ

W drodze powrotnej do Boga
„Gdy wchodził do pewnej wsi,
wyszło naprzeciw Niego dziesięciu
trędowatych. Zatrzymali się z daleka i
głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu,
ulituj się nad nami». Na ich widok
rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się
kapłanom». A gdy szli, zostali
oczyszczeni” (Łk 17,12-14). Wśród
dziesięciu uzdrowionych z trądu był
jeden obcokrajowiec, Samarytanin. Ci
uważani byli przez Żydów, i z
wzajemnością, za wrogów. Czymś, co
jednak połączyło tych dziesięciu, była
choroba. Dla niej nie ma różnic
etnicznych, podziałów społecznych
czy religijnych. Choroba wszystkich
traktuje na równi.
C.D. -> s.2

Jezus,
do
którego
przyprowadziło ich cierpienie,
każe im iść i pokazać się
kapłanom.
Uzdrowienie
wymaga bowiem przebycia
pewnej
drogi.
Każde
uzdrowienie,
którego
dokonuje Bóg, prowadzi przede wszystkim do uzdrowienia duszy poprzez
nawrócenie. Jednakże jeden z nich, Samarytanin, widząc, że został
uzdrowiony, zawraca i przychodzi do Jezusa po raz drugi – tym razem już
jako oczyszczony. Nie ma on „swoich” kapłanów, nie ma „swojego”
oficjalnego kultu. Nie ma świątyni, do której mógłby pójść, ponieważ jego
świątynia, na górze Garizim, została
zniszczona przez Hebrajczyków. Wraca jednak
do prawdziwej Świątyni Boga, przez którą
został uzdrowiony. Wiara pozwoliła mu
dostrzec
w
Jezusie
Boga
Żywego
i Uzdrawiającego.
Wraca także i Syryjczyk Naaman,
bohater dzisiejszego pierwszego czytania,
wraca do proroka Elizeusza, którym Bóg
posłużył się, uzdrawiając go. Wraca, żeby
wychwalić Boga, którego odnalazł dzięki uzdrawiającemu działaniu łaski:
„Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem” (2 Krl
5,15). I my, uzdrawiani przez sakramentalne działanie Kościoła, bądźmy
ciągle w drodze powrotnej do Boga. Każdego dnia zawracajmy z dróg, które
wybraliśmy sobie sami, by znów znaleźć się przy Tym, o którym św. Paweł
pisze do Tymoteusza: „Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On
według Ewangelii mojej powstał z martwych” (2 Tm 2,8).
ks. Mateusz Tarczyński

Podziękowania z Ukrainy
Dziękuję za tak wielką
niespodziankę, która nas
spotkała od mojej rodzinnej
parafii. Pomoc Wasza zawsze
jest szczodra i wzruszająca.
Tym razem jednak moi
parafianie wraz ze mną
doświadczyli
szczególnej
pomocy. Grupa wolontariuszy na czele z ks.
proboszczem, w ciągu krótkiego czasu wykonała tak
wielkie i konieczne prace, które w warunkach
miejscowych musiałyby jeszcze bardzo długo czekać.
Mamy bezpieczną instalację elektryczną w kościele
w Powitnie, piękne oświetlenie, mamy całość farby
na wnętrze kościoła, wiele prac mogło pójść do
przodu. Było to możliwe dzięki wszystkim Wam,
którzy ofiarowali swoje dobre serce w konkrecie
zebranych pieniędzy, materiałów elektrycznych, jak
i wędlin swojskiego smaku. Przede wszystkim
jednak było to możliwe w fachowym trudzie gości,
którzy przyjechali nie wypoczywać, nie zwiedzać
pięknego Lwowa, ale ciężko pracować. Moi
parafianie ze łzami w oczach dziękują. A ja czynię to
wraz z nimi przy ołtarzu Pańskim.
Wdzięczny ks. Adam.

Jak odmawiać Różaniec
Różaniec odmawiamy w następujący sposób:















W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (znak krzyża).
Wierzę w Boga: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba
i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się
począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim
Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia
zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha
Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1x Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź
królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas
zbaw ode Złego. Amen.
3x Zdrowaś Maryjo: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę
śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była
na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
O mój Jezu: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas
od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż
szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Wypowiadamy tajemnicę Różańca (oraz ewentualnie korzystamy
z krótkiego rozważania tej tajemnicy). A następnie: 1xOjcze Nasz, 10xZdrowaś Maryjo, 1xChwała Ojcu, 1xO mój Jezu. W ten sposób odmawiamy pozostałe tajemnice.
Na zakończenie: Pod Twoją obronę: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta
Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas
polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
Na zakończenie: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. (znak krzyża).

INTENCJE MSZALNE
1. + Karol Krefft (greg. 14)
7:00 2. Dziękczynna w 15 - te urodziny wnuczki Klary z prośbą o bożą opiekę
Poniedziałek
1. Do opatrzności bożej przez Niepokalane Serce Maryi z prośbą o dobre
8:00 owoce jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa
14.10.2019
1. + Krystyna Ojowska 22 r. śm. oraz Sebastian
18:00 2. + Henryk Richert z ok. r. śm.
1. Dziękczynna w 42 r. ślubu Tadeusza i Urszuli z prośbą o Boże bł. dla
całej rodziny
7.00 2. Dziękczynna w 52 r. slubu Elżbiety i Konrada z prośbą o bł. boże w
rodzinie
Wtorek
1. + + Karol Krefft (greg. 15)
8:00 2. O zdrowie dla Agaty
15.10.2019
1. + Jadwiga i Maksymilian Janowscy oraz zmarli z rodziny
18:00 2. Dziękczynna w 18-te urodziny Natalii z prośbą o Dary Ducha św. przy
wchodzeniu w dorosłość
1. W intencji Ojczyzny, Ojca Świętego, radia Maryja i telewizji Trwam
7:00 2. + Eugeniusz Młyński
1. + Anna i Franciszek Zając i zm z rodziny Zając
Środa
8:00 2. + Stanisłąw Lademan w 14r. Śm.
16.10.2019
1. + Karol Krefft (greg. 16)
18:00 2. + Marian, Irena i Gerard Kur
1. + Karol Krefft (greg. 17)
7:00 2. + Eugeniusz Młyński od zakł. Pogrzebowego
Czwartek
1. + Elżbieta Krefta w 3 r. śm.
8:00 2. + Dariusz Rogotcki od ucz. Pogrzebu
17.10.2019
1. + Felicja Mazur w 2 r. śm
18:00 2. + Stanisław, Irena, Alfons
1. + Karol Krefft (greg. 18)
7:00 2. + Brunon Stankowski
Piątek
8:00 1. + Andrzej Krefta w urodziny
18.10.2019
1. + Waleria Hasse
18:00 2. + Jrena, rodzice i zmarli z rodziny
1. Dziękczynna w 46 r. ślubu Gertrudy i Mariana
7:00 2. + Józef Drewing w 1 r. śm. córka Helena
1. + Karol Krefft (greg. 19)
Sobota
8:00 2. + Stefania Lidzbarrska - int. od ucz. Pogrzebu
19.10.2019
15:00 Ślub: Sylwia i Zbigniew
18:00 1. O boże bł. i opiekę Matki Bożej w 44 rocznicę ślubu Jadwigi i Stanisława

XXVIII
Niedziela
Zwykła
20.10.2019

+ rodzice Aniela i bronisłąw , Józef i syn Kazimierz
1. + Maria i Jan Rosołowscy
1. + Jan Brzeski w 3 r. śm
1. + Karol Krefft (greg. 20)
1. + Helena i Tadeusz Drewing i siostra Urszula Skierka
1. Dziękczynno - błagalna w 35 - tą rocznicę ślubu Bogumiły i ygmunta
18:00 Drewa
20:00 1. + Jan Kryszewski w 100 - ten urodziny i Stefania Kryszewska
7:00
8:30
10:00
11:30
13:00

Ogłoszenia - XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 13.10.2019
1. Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą świątynię.
2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:
 październikowe nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.30. Różaniec dla
dzieci (uwaga zmiana godziny i miejsca!!!) od poniedziałku do piątku o 17.00
w kościele św. Jana.
 dzisiaj ostatni w tym roku Dzień Fatimski. Zapraszamy wszystkich na czuwanie
modlitewne, które o 17.30 rozpoczniemy różańcem. potem Msza św. oraz procesja
maryjna i na zakończenia Apel Maryjny. Na procesję przynosimy świece.
 poniedziałek - pamiętajmy w modlitwie o wszystkich nauczycielach i pracownikach
szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 wtorek - św. Teresy od Jezusa dziewicy i doktora Kościoła
 środa - św. Jadwigi Śląskiej - 41 rocznica wyboru Jana Pawła II
 czwartek - św. Ignacego Antiocheńskiego, męczennika
 piątek - św. Łukasza Ewangelisty
 sobota - bł. Jerzego Popiełuszki, męczennika
3. Adoracja Najśw. Sakramentu w kościele św. J ana od poniedziałku do piątku wr az
z Mszą św. o godz. 8.00 rano do 17.30, a w środy do 20.00. Modlitwa uwielbienie
w środę o 19.00 w kościele św. Jana.
4. Spotkania duszpasterskie:
 Spotkania dla dzieci przygotowujących się do I Komunii: gr upa sobotnia w poniedziałek o 16.30; grupa niedzielna - w środę o 18.45 w domu parafialnym.
Spotkanie dla rodziców tych dzieci w poniedziałek po wieczor nej Mszy świętej
w dolnym kościele.
 Spotkanie wspólnoty „18+dla Jezusa” jest we wtorek o 20.00 w domu parafialnym.
Zapraszamy młodzież kończącą szkołę średnią, studentów oraz młodzież pracującą.
 Zbiórka Lektorów Poniedziałek 19:30; Ministranci i Aspiranci Sobota 10:00
 Spotkanie scholii dziecięcej w sobotę o godzinie 9:30 w salce a Oazy dziecięcej
w sobotę o godz. 11.00.
 Spotkanie członków wspólnoty Odnowa w Duchu Świętym w środę po Mszy św.
wieczornej w salce. Ser decznie zapr aszamy nowych chętnych.
 Spotkanie Oazy młodzieżowej w piątek o 19.00 w kościele św. Jana.
 Spotkanie Kandydatów do Bierzmowania we wtorek o godzinie 19:00 w kościele.
5. Dzisiejsza taca remontowo-inwestycyjna pr zeznaczona na nowe ławki do kościoła
św. Jana. Wszystkie tace z II niedzieli miesiąca do końca tego roku będą przeznaczone
na ten cel. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.
6. Kalendarz intencji na 2020 rok jest dostępny od 15 paździer nika w biur ze
parafialnym.
7. Organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej w terminie od 25 kwietnia do 2 maja
2020r. Koszt 3600 zł oraz 50$. Szczegóły, program pielgrzymki i zapisy u ks. Krystiana.
8. Polecamy prasę katolicką: nowe numery: Gościa Niedzielnego, Małego Gościa
Niedzielnego dla dzieci oraz Biuletyn Parafialny.
WWW.WNMP-ZUKOWO.DIECEZJA.GDA.PL

Adres parafii: ul. 3 Maja 4, 83-330 Żukowo, tel. (058) 681-82-42.
Kancelaria parafialna czynna: poniedziałek-piątek 8.30-9.00 oraz 17.00-17.30
a w sobotę 8:30 – 9:00 (z wyłączeniem pierwszych piątków i sobót miesiąca)
Organista: Piotr Kitowski, tel. 690-686-639
Odpowiedzialny za cmentarz: Kazimierz Lis, tel. 693-925-365
KONTO PARAFIALNE Bank Spółdzielczy w Tczewie 35 8345 1029 0200 0257 2000 0001

